
 

 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença; tratai o vosso servo segundo a vossa                  
misericórdia (Sl 118,137.124). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus 
Disponível em: https://youtu.be/WWaXna8Cltg 
 

A Bíblia é a Palavra de Deus 
semeada no meio do povo, 
que cresceu, cresceu e nos transformou, 
ensinando-nos viver um mundo novo. 
 
Deus é bom, nos ensina a viver. 
Nos revela o caminho a seguir. 
Só no amor partilhando seus dons, 
Sua presença iremos sentir. 
 

Somos povo, o povo de Deus, 
e formamos o reino de irmãos. 
E a Palavra que é viva nos guia 
e alimenta a nossa união. 

 
Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
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Saudação 

D.: O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo,                  
esteja convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Reunidos em nome de Jesus, temos a garantia de sua presença entre nós. Somos convidados                
por ele a superar os conflitos com diálogo e amor acolhedor, a fim de que a harmonia e a paz                    
reinem em nosso meio. Que este encontro nos motive a valorizar a correção fraterna, a qual                
estreita os laços que nos unem como discípulos do Senhor. 

Ato penitencial 

D.: Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus. 
 
Canto: Kyrie eleison 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jSdHiIzIZ1M 
 

Senhor, que viestes salvar 
Os corações arrependidos 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
 
 
Ó, Cristo, que viestes chamar 
Os pecadores humilhados 
Christe eleison, eleison, eleison 
Christe eleison, eleison, eleison 
 

Senhor, que intercedeis por nós 
Junto a Deus Pai que nos perdoa 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
Kyrie eleison, eleison, eleison 

 
D.: Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos                
conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 
 

Hino de Louvor 

D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/CV_9HX6oz60 
 
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos                   
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós              
vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho              
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,                 
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais                  
à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo,                     
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
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Oração do Dia 

D.: Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos                 
que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo,                
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua Palavra; a Palavra da reconciliação,              
a Palavra que hoje, aqui, nos salva (2Cor 5,19). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mt 18, 15-20) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, Jesus disse a              
seus discípulos: 15“Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós                
contigo! Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. 16Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma                   
ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três                 
testemunhas. 17Se ele não vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem mesmo à Igreja ele ouvir,                 
seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. 18Em verdade vos digo, tudo o                 
que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no                  
céu. 19De novo, eu vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa                  
que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. 20Pois, onde dois                 
ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles”. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 

D.: O que o texto diz? (Trazer o texto para a própria vida e a realidade pessoal e social). A 
meditação é o segundo passo. Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura, repetiremos uma 
palavra, uma frase ou um versículo. 
 
Contemplação 

D.: Qual é o meu novo olhar, a partir da Palavra? Contemplar é um agir que envolve todo o nosso 
ser. É contemplativa a pessoa que tem o “jeito novo” de ser, viver, ver e assumir a vida, conforme 
o projeto de Jesus. 
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Oração 

D.: O que o texto me faz dizer a Deus? Pedimos a Deus que nos ajude a praticar o que a Palavra 
nos convoca. O texto bíblico e a realidade de hoje nos motivam a rezar. 

Canto: Sejamos um para que o mundo creia 
Canto disponível em https://youtu.be/dwML_5UcGJ4 
 

Sejamos um para que 
Sejamos um para que o mundo creia, 
Sejamos um irmãos, sejamos um irmãs e o mundo há de crer.  
 
Assim como Jesus está no Pai, como também o Pai está no Filho. Sejamos nós perfeitos na 
unidade e o mundo reconheça o amor de Deus. 
 
Um novo mandamento eis o sinal: Amai-vos uns aos outros como irmãos! É nisso que seremos 
conhecidos: Sua Igreja, seu rebanho, comunhão! 
 

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
 
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único                  
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria,               
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;              
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,               
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na                    
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.              
Amém. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
 
D.: Com toda confiança, apresentemos ao Deus da vida as nossas preces. 
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 
L.: Firmai os passos de vossa Igreja na missão de promover a reconciliação e a concórdia, a paz                  
e a justiça em nosso mundo, nós vos pedimos.  
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 
L.: Guardai as famílias e as comunidades cristãs, para que saibam superar as discórdias pelo               
diálogo e correção fraterna, nós vos pedimos  
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 
L.: Fazei crescer em nós a capacidade de perdoar e receber o perdão e de reconhecer nossas                 
fraquezas, nós vos pedimos. 
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 
L.: No dia 1.° de setembro, celebramos o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Início                 
de um importante período - o Tempo da Criação - que se estende até 4 de outubro, dia dedicado a                    
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São Francisco de Assis, patrono da ecologia. Em comunhão com o Papa Francisco dediquemos              
nossas preces ao cuidado com a nossa Casa Comum.  
T.: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 
D.: Ó Deus, que nos reconciliastes convosco pela morte e Ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos.               
Pelo mesmo Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém!  

 
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou:  Pai nosso... 
 
 

BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: Que o Deus de toda consolação nos liberte de todos os perigos e disponha na sua paz os                   
nossos dias.  
T.: Amém. 
D.: Abençoe-nos, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

Canto: Já é tempo de amar  
Canto disponível em: https://youtu.be/PbtXtkhWJu8 
 

Já é tempo de amar 
De ver a fé crescer 
E deixar brotar a paz no coração 
Todos querem ter amor 
Mas precisam descobrir 
Que o amor está presente em cada       
irmão 
Um sorriso e uma canção de amor 
A ternura de um olhar 
Quantos sonhos e esperança em ter 
Simplesmente um coração 
Olha bem ao teu redor 
A ternura de uma flor 
Que desabrochou em meio a criação 
Grande prova de amor de um Deus       
que tudo fez 
Pra te ver feliz vivendo em comunhão 
Um sorriso e uma canção de amor 

A ternura de um olhar 
Quantos sonhos e esperança em ter 
Simplesmente um coração 
Volta o teu olhar ao céu 
E vê quão grande amor 
Há na imensidão a vida é uma lição 
Vem, que o sol já fez brilhar a luz do          
amanhecer 
Vamos despertar unidos como irmãos 
Um sorriso e uma canção de amor 
A ternura de um olhar 
Quantos sonhos e esperança em ter 
Simplesmente um coração 
Um sorriso e uma canção de amor 
A ternura de um olhar 
Quantos sonhos e esperança em ter 
Simplesmente um coração 
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ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Abençoai, Senhor, a nós e aos alimentos que recebemos de vossa bondade, e dai a todas as                  
pessoas da terra “o pão de cada dia”. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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